
 
 

Bestyrelsesmøde 
Dato: Mandag d. 20.01.2020 

Kl.: 17.30 

Mødet afsluttet: kl. 22.30 

Sted: Fjelsted Skovkro, Fyn 

Deltagere: 
Kenneth Jensen 
Peter Kristensen 
Rasmus Andersen 
Michael Jensen 
Per Buchardt Pedersen, referent. 
 
Afbud: 
Benny Frænde 
Leif Stonor Nielsen 
 

Dagsorden: 
 

1. Nyt fra Formanden 
2. Regnskab 
3. Strategiplan 
4. Sponsorer 
5. Sommerarrangement 
6. Generalforsamlingen 2020 
7. Valg til generalforsamlingen 
8. Bordet rundt 

 
 

Ad 1. Nyt fra Formanden 
- Kenneth fortalte, at han havde haft et rigtig godt møde med Naturstyrelsen i Randbøl dags 

dato (20.01.2020). Der er fra Naturstyrelsens side lagt op til et godt samarbejde med Dansk 
Schweisshundeforening. 

- Naturstyrelsen har forespurgt, om Dansk Schweisshundeforening vil stå for kursusforløbet 
for de ekvipager, som bliver udvalgt til kvalifikationstest.  

- Foreningen er inviteret til møde med Danmarks Jægerforbund 06.02.2020 vedr. 
samarbejde. 

- Foreningen samarbejder med Danmarks Jægerforbund omkring kurset; Eftersøgning af 
klovbærende vildt. 

 
Ad 2. Regnskab 

- Regnskabet blev gennemgået og fundet OK.  
- Der blev konstateret stigende omkostninger i forbindelse med udsendelse af 

”Schweisshunden” og en kontingentforøgelse i omegnen af ca. 50kr. kan fremadrettet 
komme på tale. 



 
 
 
Ad 3. Strategiplan 2020 

- Dansk Schweisshundeforening har kompetencer til at levere træning specielt tilrettet 
forberedelse af hunde og hundeførere med henblik på optagelse i Schweissregistret. Dette 
er foreningens primære opgave. 

- Årets første fokusområde er jf. ovenstående derfor på aspiranter til registret (herunder 
formidling og prøver), hvorefter følger årets sommerarrangement i august som 
fokusområde. 

- Der udarbejdes en formidlingspakke (bl.a. PowerPoint præsentationer), som foreningens 
medlemmer kan anvende fx i forbindelse med oplæg i lokale jagtforeninger, på messer og 
lign. Formidlingspakken kan rekvireres ved kontakt til bestyrelsen efter 01.04.2020.  

- Evalueringen af foreningens i 2019 afholdte schweissprøver viste stor tilfredshed blandt 
deltagerne. Antallet af udbudte schweissprøver i 2019 var tilfredsstillende og med stor 
tilslutning. Eliteschweissprøven afholdes igen i år i Oksbøl i sidste halvdel af september 
2020 med Ole Knudsen som prøveleder. 

 
Ad 4. Sponsorer 

- Foreningen er i gang med et opsøgende arbejde vedr. mulige sponsorer og sponsorater. 
 
Ad 5. Sommerarrangement 

- Sommerarrangementet afholdes i weekenden 28.-30. august 2020. 
- Koordinatorerne kontaktes med henblik på hjælp til at finde egnet sted til afholdelse. 

 
Ad 6. Generalforsamlingen 2020 

- Generalforsamlingen afholdes 22.02.2020 på Fjeldsted Skovkro. 
- Kålpølser leveres af Hans Peter Bolt. Levering aftales med Benny Frænde. 
- Det blev drøftet, om det kunne være en ide at afholde generalforsamling i forbindelse med 

sommerarrangementet. 
  
Ad 7. Valg til generalforsamlingen 
På valg til årets generalforsamling er:  
 

Per (bestyrelsesmedlem valgt for 1 år) modtager genvalg 
Leif (bestyrelsesmedlem valgt for 1 år) modtager genvalg 
Rasmus (suppleant valgt for 1 år)  modtager genvalg 
Peter (suppleant valgt for 1 år)  modtager genvalg 
Bjarne (revisor valgt for 2 år)  modtager genvalg 
Jan Nedza (revisorsuppleant valgt for 2 år) modtager genvalg 

 
Ad 8. Bordet rundt  

- Schweisshundeforeningen fokuserer primært på aspiranter (dvs. de som er indkaldt til 
kvalifikationstest samt de som på sigt ønsker at søge optagelse i Schweissregistret). En del 
af foreningens medlemmer falder udenfor denne kategori, og vi drøftede mulighederne for, 
hvordan vi bedst muligt kan tilgodese disse bl.a. gennem tilbud om træning, arrangementer 
og dannelse netværk af ligesindede. 

 
Næste møde: Ikke datofastsat, efter generalforsamlingen 


